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CATEGORIA PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) 

Nome do(a) Candidato(a) 

 

Instituição de vínculo 

 

Telefone 

 

E-mail 

 

Nome da FAP que fez a indicação 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo – FAPES 

Estado da Federação 

Espírito Santo 

DADOS DA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

Descreva uma ou mais matérias jornalísticas produzidas pelo(a) candidato(a) (conteúdo, meio de divulgação, abrangência, 
impactos etc.). 

 
 
 

4.000 caracteres 

Destaque as contribuições da produção jornalística escolhida para o fortalecimento e expansão do Sistema Nacional de 
Ciência, Tecnologia e Inovação e para a popularização da ciência. 

 
 
 

4.000 caracteres 

Descreva a carreira profissional do(a) candidato(a) evidenciando as principais qualificações, experiências e conquistas. 

 
 
 

4.000 caracteres 

Relate outras atividades que o(a) candidato(a) tenha realizado e que são relevantes para o fortalecimento e expansão do 
Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 
 
 

4.000 caracteres 

Comprovação de que o(a) candidato(a) é profissional de Comunicação com atuação no território nacional por meio da 
apresentação de documentos como: registro profissional, carteira profissional, carteira de trabalho, contrato de trabalho e/ou 
declaração. 
  * Fazer o carregamento (upload) da declaração no sistema SIGFAPES. 

Declaração assinada por órgão de imprensa, comprovando a veiculação, a autoria e a data de publicação do material jornalístico. 
* Fazer o carregamento (upload) da declaração no sistema SIGFAPES. 
MEIO DE VEICULAÇÃO DO MATERIAL JORNALÍSTICO 

 ☐Impresso                                                                     

Os trabalhos inscritos em Mídia Impressa (reportagem) deverão ser anexados (upload) no sistema SIGFAPES. 
* Os nomes dos arquivos carregados no SIGFAPES deverão seguir o formato midiaImpressa01.pdf, midiaImpressa02.pdf, ... 

 ☐ Telejornal                                                                          



 
 

Os trabalhos inscritos em Telejornalismo (vídeo) deverão ser postados no YouTube ou outro site de repositório e o(s) link(s) de 
acesso deverá(ão) ser inserido(s) no campo abaixo. 

 

 ☐ Internet                                                                         

Os trabalhos inscritos em Internet deverão ter o(s) link(s) da(s) reportagem(ns) informados no campo abaixo. 

 

 


